
Cookiebeleid Jaarmarkt Heukelum 

Wat zijn Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden gezet als u een 
webpagina bezoekt. Bijvoorbeeld: Wanneer u zich op jaarmarktheukelum.nl inschrijft, slaat jaarmarkt Heukelum de tijd 
waarop u zich aanmeldt, op in een beveiligd bestandje op uw harde schijf. 

Van cookies van jaarmarktheukelum.nl kunt u verwachten dat ze uw bezoek aan de website vergemakkelijken en u kunt erop 
vertrouwen dat ze geen virussen op uw computer overbrengen. 

Waarom gebruikt jaarmarktheukelum.nl cookies? 

Cookies zorgen ervoor dat de website werkt; Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op 
onze website om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren, 
bijvoorbeeld om u veiligheidswaarschuwingen te verzenden. 

Het gebruik van cookies maakt het gebruik van de website eenvoudiger 

Met cookies kan jaarmarktheukelum.nl informatie verzamelen over uw bezoek aan 
jaarmarktheukelum.nl, inclusief de pagina's die u op jaarmarktheukelum.nl bekijkt, de links waarop u 
klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelt jaarmarktheukelum.nl bepaalde 
standaardinformatie die de browser (uw surfprogramma) naar elke website verzendt die u bezoekt, 
zoals het IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van het bezoek en het webadres van 
waaruit u onze website bereikte. 

Met deze informatie kanjaarmarktheukelum.nl bepalen welke onderdelen van de site goed worden 
bekeken en waar minder bezoekers komen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de informatie die veel 
gezocht wordt, ook eenvoudig te vinden is. 

Page Tagging 

De Jaarmarktheukelum.nl-webpagina's maken gebruik van 'page tagging'. Hierbij wordt er een plaatje 
(van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Page tagging wordt 
gebruikt bij de aflevering van cookies op websites. 

Page tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht, gegevens 
over gebruik van onze sites te verzamelen. 

Wij verbieden het gebruik van page tags op onze websites door derden. Het is derden dus niet 
toegestaan om op jaarmarktheukelum.nl-websites via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen. 

Zelf instellingen aanpassen 

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren 
automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies 
worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U heeft 
hierbij de volgende keuzes: 

    U kunt cookies toestaan van eigenaar van de website die u bezoekt (first party cookies) 
    U kunt ook cookies toestaan van andere partijen dan de eigenaar van de website die u bezoekt (third 
party cookies) 
    U kunt alle cookies blokkeren 
    U kunt alle cookies blokkeren, maar wel uitzonderingen aangeven in uw browser (exceptions) 

Klik op het logo van uw browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast. 

 


